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3 Івана 

3 Івана є одним з найкоротших листів у Біблії. Воно написане Гаєві, якого Іван чотири 

рази називає «дорогим другом». Він висловлює свою радість, почувши про вірність 

Гая істині, і має чітке послання для Церкви. 

Апостольне Серце Івана 

Ми маємо нагадування про апостольське серце Івана. Коли ми думаємо про 

апостольську працю, як правило, на думку нам спадає Павло, але Іван також мав дуже 

велику любов до церкви і в книзі Об'явлення, Ісус дав йому вражаюче бачення 

майбутнього, з важливими посланнями для 7 церков в Азії. 

Християнська Дружба 

«Улюбленому Гаєві, якого я направду люблю». Фундаментом і основою цієї дружби 

просто була істина Євангелії. Саме знання про Божу любов, виражену через смерть і 

воскресіння Ісуса, привело їх до дружби. Які б інші спільності у них не були, скеля, на 

якій вони стоять, це - тверда істина, Ісус! 

Фізичне та Духовне 3доров'я 

Бажання Івана мати фізичне здоров'я, яке б супроводжувало духовне здоров'я, дуже 

велике. Іван впевнений, що духовно, Гай в правильному положенні, але він також 

молиться, щоб Гай був в доброму тілі. Ми знаємо, що наше духовне благополуччя має 

першорядне значення, але наше тіло, храм Святого Духа, має бути в формі, в доброму 

стані, щоб мати можливість максимально служити Богові. Іван молиться за Гайя, 

знаючи, що багато чого може занепокоїти наше тіло. Мудрий спосіб життя повинен 

супроводжувати наше духовне завзяття. 

Вірність 

Дорогий друг Івана, Гай, був вірним у тілі Христа. Коли церква приймала відвідувачів, 

які приходили і ділилися служінням, щоб підбадьорити і зміцнити тіло Христа, Гай вітав 

їх, турбувався про них і підтримував їх. Діотреф мав інше ставлення. Він любив бути 

першим, і не приймав служіння Івана та інших, що не були з його помісної церкви. 

Звичайно, ми повинні протистояти злу і бути мудрими. Не кожен відвідувач від Бога, і 

ми повинні захищати Божий народ від тих, хто приходить, як вовки в овечому одязі. 

Однак Діотреф був обмовником, і любов до себе привела його до невірності і зла. 
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Ходіння в Iстині 

Іван навчає і наказує своєму дорогому другові наслідувати те, що є добрим, а не те, що 

є злим. Добро приходить від Бога, і якщо наша дружба з Ним сильна, то ми також 

будемо робити те, що добре, і будемо благословенням, а не перешкодою для тіла 

Христового. На відміну від недолугого ставлення Діотрефа, Іван тепер вітає Димитрія, 

якого поважають усі, тому що він ходить в істині Божого слова. Слава Господу за таких 

людей! 

Справжня Дружба 

Добре, коли люди можуть бачити працю Христа в нашому житті. Іван знає, що 

написаний лист буде корисним, але контакт віч-на-віч - це набагато краще. Наш 

Небесний Батько хоче, щоб ми відкривали Його своїм друзям, а любов Ісуса є ключем 

до справжньої дружби! 

Питання для Розглядати: 

1. Чи є істина Євангелії в основі нашої дружби? 

2. Чи піклуємося ми про свої тіла, як про храм Святого Духа, чи ми просто маємо їх як 

належне? 

3. Чи є ми вірними, як Гай і Димитрій, чи поводимо себе, як Діотреф? 

4. Чи вітаємо ми інших християн чи ми їх не приймаємо? 

5. Чи знаємо ми Бога як друга, чи просто виконуємо Його настанови, як слуга? 


